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F-teknologsektionen
Protokoll fört vid Styretmöte 2003-09-18

Tid: Torsdag 2003-09-18

Plats: Styretrummet

Närvarande

Ordförande: Gustav Eklund
Vice ordförande: Patrik Sjööqvist
Kassör: Gustav Wiberg
Sekreterare: Per Grönberg
SNF-ordförande: Sandra Abi-Khalil
F6-ordförande-Stand In: Rube a.k.a Karin Laag
DP-överste: Andreas Johansson
NollK-ordförande: Andreas Hanning
Focumateri-ordf: Filip Karlsson
Farmordförand: Martin Sauer

§1. Mötets öppnande

Här kan jag skriva vad jag vill, ingen läser skiten iaf.
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§2. Antes sagostund

• Trasiga spisar i köket. DP tar hit en reparatör.

• H̊al i väggarna! NollK skall laga h̊alet in till dem och DP skall laga h̊alet in till
F6, detta beslutade styret!.

• Bibliotekets öppettider 800 till 1100 är för d̊aligt. Vi behöver studieplatserna.
Gurra och PaTa snackar med Seia.

• Nycklar. DP vill ha koll p̊a vilka som har nyckel till DP-rummet. PaTa har
ansvar.

§3. Wiberg

• Föreningarnas önskelistor till budgeten. Rube (F6) hade kollat p̊a ett värmesk̊ap.
Detta kostade 16 laxar. Mycket tyckte styret och bad om nya förslag. Ett ut-
rymme för värmesk̊ap kan läggas in i budgeten.

• Stecklistor. Systemet diskuterades.

§4. Allas v̊aran Farm-Martin

Martin har varit p̊a ArmU-möte. Preliminär arbetsmarknadsdag lv 4 eller 5, lp2. Var
p̊a elektrodag och raggade . . . företag.

§5. Gurras Megapunkt

• FinForms blodgivningskampanj. Finform behöver en garant s̊a att de kan dela
ut 10000 kr i vinster till vinnaren av kampanjen. Dessa skall täckas av spons,
men för att kunna g̊a ut med reklam om fina priser nu behövs en garanti fr̊an
Styret. Detta accepterades och beslut togs. Spons söks p̊a en femårsbasis s̊a
kampanjen blir självbärande nästa år.

• Vi fick besök av Love, kassör i styret för tv̊a år sedan. Han hade en vision:
Vi behöver göra teknisk fysik till ett varumärke. Dels gentemot näringslivet.
men ocks̊a allmänheten och gymnasiestudenter. För detta ville ta hjälp av en
reklambyr̊a och skapa en kampanj p̊a stan tillsamans med nya infohäften och
en websida om teknisk fysik men proffisionellt utseende. Han hade hört sig för
och hade en prisuppgift p̊a 400 lakan. Detta är n̊agot som styret tycke var en
bra sak, d̊a folks kännedom om F är l̊ag. Tyvärr ligger priset l̊angt utanför v̊ar
budget, med tanke p̊a flytt och köp av ny bil. Lösningen ligger i att f̊a huset att
betala. Gurra och PaTa skall p̊a möte med dem och tar med sig en skriven plan
av Love.

• Taket. ∆ har blivit kallade till diciplinnämnden efter att ha hetsat D-nollor att
g̊a ut p̊a F-taket.
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• Visionsgrupp. F-teknologsektionen behöver en målsättning, vi vill inte bara
h̊alla sektionen flytande utan göra den bäst i Sverige p̊a alla punkter. För detta
behöver vi en vision. Möte p̊a lördag.

• Hemsidemöte ang. ftek-sidan.

• Telefon flyttas till nischen mittemot skrubben. DP fixar en fällstol i väggen.

• Selectamaskinerna behöver fyllas.

§6. Mötets avslutande

Nästa möte p̊a onsdag, lv4. K̊arStyrelsens kontaktpersoner närvarar d̊a.
God mat . . . ?

Gustav Eklund Per Grönberg
Ordförande Sekreterare

All work and no play makes Jack a dull boy. I’m fine. . .
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